Povinnosti při prodeji alkoholu
------------------------------------------------

zák.č. 307/2013Sb. o povinném značení lihu (účinnost 1.12.2013)
změna živnostenského zákona

zák.č. 307/2013Sb.:
•

§4 obsahuje definici lihu a lihových nápojů – obsahují nejméně 15% objemových litru (tj.
nepatří sem např. pivo či víno)

•

§8 definuje konečný prodej lihu jako činnost podnikatele v souvislosti s jeho
podnikatelskou činností na území ČR

•

§41 výslovně uvádí, že konečný prodej lihu není distribucí lihu, tj. nevztahuje se na něj
povinnosti stanovené pro distribuci lihu

•

§16 a §44 povinnost ke speciální registraci má pouze osoba povinná značit líh (osoba,
která uvádí líh do volného daňového oběhu a je výrobcem nebo dovozcem nebo
provozovatelem daňového skladu) nebo distributor lihu

Pro konečného prodejce lihu (tj. podnikatele) z tohoto zákona vyplývají tyto povinnosti:
a) podle §15 odst. 1 je zakázáno jakkoli nakládat s neznačeným lihem, tj. nesmí prodávat (či
jinak převádět) neznačený líh pod hrozbou sankce (pokuta, zákaz činnosti); toto se
vztahuje úplně na každého, tedy i na toho, kdo jakkoli nakládá s lihem, tedy i když nejde o
podnikatele
b) podle §42 odst. 2 nakupovat líh jen ve spotřebitelském balení (nádoba nebo obal
o obejmu do 1 litru nebo nad 1 litr a současně do 3 litrů, pokud se jedná o obal ze skla), a
to jen od registrovaných osob
změna živnostenského zákona (455/1991Sb.)
-

provedena zák.č. 309/2013Sb. s účinností ke dni 17.10.2013

•

prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin (nepatří sem např. pivo či víno) se stal
koncesovanou živností, tj., k provozování podnikatelské činnosti, jejíž součástí je i prodej
lihu (např. hostinská činnost), je třeba i koncese vydaná živnostenským úřadem – příloha
č. 3 bod 1 zákona

•

pro získání koncese není vyžadována žádná odborná či jiná zvláštní způsobilost (ta je
vyžadována pouze pro výrobu a úpravu lihu)

•

změnou živnostenského zákona ve vztahu k prodeji alkoholu však došlo pouze k tomu, že
prodej alkoholu se stal živností koncesovanou, tj. zpřísněnou; podstatou ovšem je, za
jakých okolností se prodej alkoholu (nebo jakákoli jiná činnost) stává živností; pouze a
jenom v takovém případě je podnikatel povinen mít živnostenské oprávnění, a to
v případě prodeje alkoholu oprávnění na koncesovanou živnost
zák.č. 455/1991Sb. živnostenský zákon definuje v §2 živnost jako soustavnou činnost,
provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení
zisku; všechny tyto podmínky musí být splněny najednou, aby se jednalo o živnost;
pokud některá z nich chybí, nelze činnost (včetně prodeje alkoholu) považovat za živnost;
dosažení zisku není jediným ukazatelem, podle kterého lze posuzovat, zda se o živnost
jedná či nikoli; v případě příležitostného prodeje chybí minimálně jeden podstatný znak
živnosti uvedený v §2 cit. zákona, a to soustavnost takové činnosti; z tohoto důvodu se
nemůže jednat o živnost, ke které je potřeba živnostenské oprávnění (v případě prodeje
alkoholu koncese)

•

dle přechodných ustanovení zák.č. 309/2013Sb. podnikatel, který byl oprávněn kde dni
nabytí účinnosti změny ŽZ podávat líh (tedy např. v rámci svého živnostenského
oprávnění k provozování hostinské činnosti), může v tomto prodeji pokračovat ještě
6 měsíců, tj. do 17.4.2014; pokud v této době požádá živnostenský úřad o koncesi (viz §50
a násl.) nebude toto řízení podléhat správnímu poplatku; pokud nebude mít po 17.4.2014
uvedenou koncesi, nesmí již lihoviny prodávat

Závěr pro SK/TJ:
1. Pokud SK/TJ provozují restauraci, ubytovnu, hospodu atd. na základě živnostenského
oprávnění (a to by měly, neboť takovou činnost nelze podřadit pod činnost vyplývající
z jejich poslání), pak je třeba, aby si do 17.4.2014 požádaly příslušný živnostenský úřad
o vydání koncese na prodej lihu (výrobky, které jsou považovány za líh, jsou definovány
tak, že obsahují nejméně 15% objemových lihu, tj. nepatří sem např. pivo či víno). Dále
je třeba dodržovat podmínky dané zákonem č. 307/2013Sb. pro konečného prodejce lihu,
tedy zejména prodávat (či jinak převádět) pouze označený líh (s kolkem) a ten od
dodavatelů kupovat jen ve spotřebitelských balení (nádoba nebo obal o obejmu do 1 litru
nebo nad 1 litr a současně do 3 litrů, pokud se jedná o obal ze skla). Podmínky nejsou
složité, lze s jistým zjednodušením říci, že koncesi dostane každý, kdo si o ní požádá (máli již nějakou jinou živnost). Ale je vhodné s vyřizováním začít co nejdřív, a to
z praktických důvodů, neboť s blížícím se konečným datem, se asi budou dost tvořit
fronty.
2. Pokud jde o jednorázové akce typu uspořádání zábavy, plesu atd., pak se nejedná
o živnostenské podnikání (není zde znak soustavnosti takové činnosti) a žádat o uvedenou
koncesi není třeba. Zde je třeba plnit pouze povinnost, která je pro nakládání s lihem
stanovena úplně pro všechny, tedy prodávat jedině označený líh (s kolkem).

